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جامعه جهانی

.  جامعة جهانی را می سازد، آنها شبکه روابط میان و جوامع مختلف در هر دورة تاریخی، 

جامعة جهانی از
انسجام 

برخوردارخواهد بود

باجامعة جهانی 
درونیتضاد های و چالش ها 

شدمواجه خواهد 

دادرخ خواهد و تمدنی برخوردهای فرهنگی و گفت وگوها ، تعامالت.

 بودخواهند چالش های بین فرهنگی و تمدنی از نوع چالش ها نیز.

.جامعة جهانی براساس ویژگی های فرهنگی و قدرت تأثیرگذاری جوامع مختلف ، حالت های زیر را به خود می گیرد

 کند ،جامعة جهانی را به بخش های مرکز و پیرامون تقسیم می سلطه ، فرهنگ
.ماید کشورهای پیرامون را به مرکز وابسته می سازد و زمینة ستیز و چالش میان آنها را ایجاد می ن

 ایمواجهة فرهنگ غرب با فرهنگ اسالم نمونه
.از چالش بین فرهنگ ها در سطح جهان است

دجامعة جهانی عرصة حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشیک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد

مطلوبدارای ویژگی های 
فرهنگ جهانی باشد

مطلوبویژگی های فاقد 
فرهنگ جهانی باشد
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 دارد ؟امروزه جامعة جهانی در چه وضعیتی قرار
 یک از حالت های گفته شده بر جامعة جهانی حاکم است؟کدام

وردار امروزه یک فرهنگ یعنی فرهنگ غرب که به میزان زیادی از ویزگی های مطلوب فرهنگ جهانی برخ
نگ غرب بین فرهنگ اسالم و فرهاسالمی ، با بیداری کشورهای می باشد اما غالب جهانی سطح نیست در 

می خواهدر نتیجه نوعی چالش بین فرهنگی و بین تمدنی شکل گرفته است کهداده و یک مواجهه روی 
.دهد د نظم جامعه جهانی را از تسلط یک فرهنگ تغییر 
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 جامعة جهانی در گذشته چگونه بوده است؟

 است؟در دوران جدید چه ویژگی هایی پیدا کرده

فرهنگ ها و تمدن های مختلف، هریک در بخشی از جهان، حاکمیت و قدرت سیاسی مربوط به خود را به 
.آورده بودند وجود 

اند ودرآمده غربی را به صورت جوامع مرکزی و دیگر جوامع را به صورت جوامع پیرامونی امروزه جوامع 
تزلزل وضعیتی مجهانی ، سیاسی و اقتصادی سازمانهای روابط و درحاشیة کشور های غیرغربی نیز فرهنگ 

.اند کرده و آسیب پذیر پیدا 

امارار بود روابط اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و فرهنگی بین  کشورهای مختلف  با حاکمیت های متفاوت برق
.سرنوشت تعامالت فرهنگی تابع روابط سیاسی ، نظامی یا اقتصادی نبود 
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هایویژگی
جهانیجامعه

درگذشته

 ،سیاسی و قدرت حاکمیت در بخشی از جهان، هریک فرهنگ ها و تمدن های مختلف
.بودند به خود را به وجود آورده مربوط 

 ، های یت با حاکمکشورهای مختلف  نظامی و فرهنگی بین روابط اقتصادی ، سیاسی
.بود برقرار متفاوت 

 د نبونظامی یا اقتصادی سیاسی ، روابط فرهنگی تابع سرنوشت تعامالت.

اگر برخی کشورها مورد هجوم نظامی قرار می گرفتند، در صورتی که از ظرفیت فرهنگی 
برتری برخوردار بودند، گروه مهاجم را درون خود هضم و جذب می کردند

های مستقیم علمی گفت وگو روابط تجاری یا ازطریق توانستند می فرهنگ های مختلف 
.عبور کنندخود ، جغرافیایی از مرزهای و معرفتی 
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رخوردار اگر برخی کشورها مورد هجوم نظامی قرار می گرفتند، در صورتی که از ظرفیت فرهنگی برتری ب
.  بودند، گروه مهاجم را درون خود هضم و جذب می کردند

.فرهنگ ایرانی به رغم پیروزی یونانیان، در دوره حاکمیت سلوکیان، هویت خود را حفظ کرد•

.چین با آنکه از مغوالن شکست خورده بود، فرهنگ خود را بر آنان تحمیل کرد•

ی از   فرهنگ های مختلف می توانستند ازطریق روابط تجاری یا گفت وگو های مستقیم علمی و معرفت
.مرزهای جغرافیایی خود ، عبور کنند

رهنگی نشر و گسترش اسالم متکی بر قدرت سیاسی و نظامی آن نبود بلکه مرهون قوت و قدرت ف•
.ایرانیان ، اجبار و الزامی به مسلمان شدن نداشتند و به تدریج اسالم را پذیرفتند. آن بود 

آشنا مسلمانان آسیای جنوب شرقی فارغ از قدرت سیاسی اسالم، از طریق تجارت با فرهنگ اسالمی•
.شدند و به آن روی آوردند

مثال

مثال
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هایویژگی
جهانیجامعه

در حال

 جوامع یا جامعة جهانیجدیدی به روابط میان شکل 17تا 20فرهنگ غرب از سدة
.بخشید

 سازماندهی سیاسی و اقتصادی جدیدی شکل گرفت که جوامع، 19و 20سدة در دو
.دغربی را به صورت جوامع مرکزی و دیگر جوامع را به صورت جوامع پیرامونی درآور

ادی فرهنگ کشور های غیرغربی نیز در حاشیة روابط و سازمان های سیاسی و اقتص
.جهانی، وضعیتی متزلزل و آسیب پذیر پیدا کرد
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 ته شد دربارة سه مرحله استعمار، استعمار نو و استعمار فرانو گفآنچه در فصل اول با توجه به
.موقعیت فرهنگی جوامع غیرغربی را در این سه مرحله، مقایسه کنید

تاثیرقرار می گرفت وتاحدودیفرهنگ کمترتحت وجه غالب نظامی وسیاسی بود دراستعمارقدیم چون 
.فرهنگ بومی حفظ می شد

فرهنگیولگرفتقرارمیتاثیراستعمارگرانتحتبومیوفرهنگبوداقتصادیغالبنووجهدراستعمار
.نبوداستعمارگرانتوجهموردطورویژهبه

.باشداستعمارمیابزارترینمهمفرهنگواستفرهنگیغالبوجهدراستعمارفرانو
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 انی چگونه نوین جهگذاشتندنظام جوامع غربی چگونه بر روابط بین الملل تأثیر
پدید آمد؟

نظام نوین جهانی

د راموجوگسترده ای شکل گرفت که تقسیم کارش مرزهای سیاسی و فرهنگی ، اقتصاد 20تا 17در سده های 
ز و مرکپدید آورد که جوامع غربی را به صورت « نظام نوین جهانی»و نظامی در سطح جهان با عنوان درنوردید 

.درآورد جوامع را به صورت پیرامون سایر 

سکوالر هایفرانسه دولت انقالب زوال تدریجی قدرت کلیسا منجربه حاکمیت فئودال ها شد وبا 
.قدرت دولت ها با ثروت و سرمایه بازرگا نان پیوند خورد . شکل گرفت 

کشورهای غربی برای درهم شکستن مقاومت فرهنگی و دسترسی به مواد خام ، نیروی کار ارزان 
و بازار مصرف کشورهای غیر غربی از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری استفاده کرده و

.از طریق استعمار توانستند کشورهای غیر غربی را در نظام جهانی ادغام نمایند  
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نظام نوین جهانی مراحل تکوین 

پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت-2پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر-1

به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و -3
های فراماسونریسازمان 

استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی-4
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قدرت های سکوالرپیدایش 

 آمدندـ ملت های جدید از این طریق پدید دولت.

ردند در نهایت با انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفتند که به طور رسمی جدایی خود  را  از دین اعالم ک  .

 ر ابعاد درا  هویتی دینی نمی شناختند بلکه خود خود  را  با  ، گذشته  این دولت ها بر خالف حکومت های
.، تاریخی و خصوصا نژادی و قومی تعریف می کردند جغرافیایی 

 شد( کنت ها و لردها)زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ.

زوال تدریجی قدرت کلیسا 

حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ 

تشکیل دولت های سکوالرهم زمان با انقالب فرانسه

ملت های سکوالر–دولت 

 از آنجا که اعضای یک کشور خود را به عنوان ملت
ه آن شوند بمی شناسند و توسط یک دولت اداره و نمایندگی می 

.دولت ـ ملت می گویند
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پیوند قدرت با تجارت ، سرمایه و صنعت 

 ود ، سبازرگانان برای تجارت و داشتند و دولت ها برای افزایش قدرت خود به سرمایه و پول بازرگانان نیاز
.بودند حمایت ناوگان نظامی دولتمردان نیازمند 

 گرفت پیوند قدرت با ثروت و تجارت شکل ترتیب ، بدین.

  ل ثروت به مزارع امریکایی و انتقافریقایی آپوست سیاه های انتقال برده داری ، رشد برده تجارت ، رشد
.جایگاه برتری نسبت به زمین داران پیدا کنند ، تا تجاربه جوامع اروپایی موجب شد

ثروت بر فرایند انباشت، عنصر دیگری بود که صنعت 
.افزودموقعیت سرمایه داران و 

رشد  تجارت

رشد برده داری
انتقال برده های سیاه پوست 

به مزارع امریکاییآفریقایی 

انتقال ثروت به 
اروپایی جوامع 

برتری جایگاه تجار 
به زمین داران نسبت 
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به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری

 ودند که اقوامی بدرهم شکستن مقاومت فرهنگی برای تأمین منافع اقتصادی خود نیازمند کشورهای غربی
.سلطه و نفوذ آنها را تحمل نمی کردند

 ده استفامبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری کشور های غربی برای این منظور، در وهلة نخست از
.  کردندمی 

 نیاز داشتندبازار مصرف کشور های غیرغربی و نیروی کار ارزان ، خام مواد کشور های غربی به

 روتستانی ابتدا حرکت های پآنها همان گونه که. انگیزة دینی نداشتنددر حمایت از مبلغان مسیحیدولت های سکوالر غربی
ترش جهانی گسبه خدمت گرفتند، در این مرحله از تبلیغ مسیحیت برای حذف قدرت کلیسا و ایجاد سیاست سکوالر را برای 

.استفاده کردندقدرت خود 

 ردندکمی اختاللرا دچار فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی ، مسیحیت تبلیغ با دولت های سکوالر  .

 تندمی گذاشتأثیرآن جوامع نخبگان سیاسی نیز بر سازمان های فراماسونری طریق دولت های سکوالر از.
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.جدیدجهانیجامعةساختنوپیشینجهانیجامعةتخریببرایابزاریفراماسونری
یصنفهویتبا،داشتندترددمختلفهایشهردرکلیساهاوقصرهاساختنبرایکهبناهایی،وسطیقروندر

اعیاجتمتحرکفرصتفئودالینظامدرکهرعیتانبوههمچنینوروحانیمقامات،شاهزادگان،اشرافازواحدشان
بر،دشمیایجادفنیهایمهارتانتقالهمراهکهشاگردیـاستادروابط.بودندمتمایز،نداشتندجغرافیاییو

موقعیتایاشرافیپایگاهفاقدجامعه،درکهغربینوپایداریسرمایهوبورژوازی.افزودمیگروهاینصنفیانسجام
نخستینهایهسته.کردمیاحساسخودمنافعبامغایرراموجودطبقاتیوارزشینظامبود،موجهیاجتماعی

اشرافبقهطدوازکهبناهاصنفیازمانسدرنفوذبابودند،غربیزراندوزودارسرمایهیهودیانبیشترکهفراماسونری
نظامابمخالفتبرعالوهآنهاهایشعار.پرداختندخواهانهآزادیهایاندیشهگسترشبهبودند،متمایزروحانیونو

هانیججامعةایجادبرایسلیمانحضرتهایتالشبهراخودحرکتتاریخچةکردندمیتالشآنهاهویتی،اشرافی
شایستگیوکندمیحرکتانسانیتسویبهلژ،بهورودباکهاستحیوانیفراماسونر،هرآنهاتعالیمدر.دهندنسبت

(لیتیسمکاسموپو)وطنیجهانفراماسونرهاسیاسیآرمانبنابراین،کندمیپیدارانظرموردجهانیجامعةریزیپی
تاماستنادمعنایبهغربمعاصراجتماعیتحوالتدرآنهانقشوماسونیهایسازمانتاریخچةبهپرداختن.است

تحوالتیولنیستانکارقابلنیزآنهانقشکههرچندنیست،مجموعهاینتشکیالتیهایشبکهبهتحوالتاین
ازکییماسونیهایسازمان.برگرددآنهاکاریپنهانوتوطئهیاسریگروهیکبهکهاستآنازترعمیقتاریخی

قبلت،تحوالاینعللسلسلةدرغرب.داشتنیازآنبهخودتکویندرغربکهبودسیاسیـآموزشیهایابزاراین
ریتفکواندیشهکهآنگاهوشوندمیپدیدارخاصیفکریهاینظامسیاسی،هایسازمانیاسریهایتشکلاز

وکندمیجذباجتماعیمختلفهایگروهمیانازراخودمناسبومستعدعناصرکند،پیدارواجخاص
.آوردمیپدیدرامتناسبسیاسیوآموزشیهایسازمان
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فراماسونرها که در حاکمیت . هجوم به مناطق غیرغربی از این سازمان ها برای تأمین نیاز های خود کمک گرفتهنگام 
نخبگانسیاسی کشور های غربی سهیم بودند، از شیوه های ماسونی برای بسط اندیشه های غربی در میان رجال و 

آنها با عضوگیری از این گونه افراد، شخصیت و هویت سیاسی . سیاسی و اقتصادی کشور های غیر غربی بهره جستند
درو شخصیت نوین کاذبی را که می کردند از آنها سلب بود ، بومی جامعة سنتی یا قومینظامآنها را که متعلق به 

فراماسونری غرب بود، به آنان القا می نمودند یک فراماسونر غیرغربی که معموال از رجال سیاسی کشورش با ارتباط ِ 
کشورقبل از آنکه خود را کارگزار دولت خود بداند، برادر و هم مسلک وزیر امور خارجه انگلستان یا پادشاهان است 

خود را او با ورود به لژ و آشنایی با تعالیم آن، . غربی می داند که در لژ او یا در لژ دیگر دارای سمت استادی هستند
تشکیالت بزرگی می بیند که در تکوین تمدن غرب نقش دارد و اینک قصد تحول و تبدیل همه جهان و تصرف آن جزء 

لژ های ماسونی در دهه های نخست ورود خود به کشور های غیرغربی، از جاذبة فرهنگی و سیاسی برخوردار . را دارد
یافت ،بودند ولی در دهه های بعد، پس از آنکه دیدگاه های غربی از طریق نظام آموزشی به اندیشه و ذهن جامعه راه 

. جاذبة فرهنگی خود را از دست دادند و بیشتر به صورت گروه های سیاسی باقی ماندند
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استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

 مواجه شدندفرانو واستعمار نو با دادند ، انجام 20قرن جوامع استعمارزده به رغم مقاومت هایی که طی.

 شوندکشور های استعمار زده به دو نوع تقسیم می:

مستقیم برخوردار بودند وکشورهای غربی نمی توانستند به صورتقدرت مقاومت بیشتری جوامعی که از-2
هانیدر نظام نوین جفرهنگی وسیاسی ، نفوذ اقتصادیآنها را تحت سلطه سیاسی خود درآورند و از طریق 

شرایط گرفتند و درقرارمی استعمارگر کشورهای تحت نفوذ استعماراین گونه جوامع ، در دورة . شدند ادغام 
.ایران مانند چین، عثمانی و . بردند به سر می استعماری نیمه 

 بوددر نظام جهانی جدید ادغام جوامع غیرغربی عامل مهم ترین استعمار.

.درآمدنداشغال کامل نظامی کشورهایی که توسط استعمارگران به -1
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روابطونفوذ گروه های مبلغ مسیحی ، نظامی تهدید از طریق قرن نوزدهم بود، در بزرگ ترین کشور شرق آسیا که چین
.  اروپایی بودکشورهای به صورت کشوری ضعیف درآمد که هر بخش آن تحت تسلط یکی از اقتصادی 

کشورهایبا تهدید بود ، غربی بسته کشورهای ، دروازه های خود را به روی از قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسیحیتکه ژاپن
.شد اروپایی کشورهای تحت شرایط مورد نظر ، تجاری مجبور به برقراری روابط اروپایی 

شرقو شرقی  شمال ،  غربی بخش هایی در شمال .  کرد  عثمانی پیدا و چین مشابه  در این دوره سرنوشتی نیز ایران
یا ( افغانستان) و به صورت کشور های مستقل جدا شدند از آن ...( افغانستان و آذربایجان ، گرجستان ،  ترکمنستان ، )

قرار گرفت در جنوب، تحت نفوذ انگلیس و شمال، تحت نفوذ روسیه بقیه قلمرو ایران در . درآمدند روسیه بخش هایی از 
. شد از نظر اقتصادی به اروپا وابسته و 

ترکیهمصر،فلسطین،،سوریه،عراقعربستان،ازآنقلمرووشدمیمحسوباسالمیامپراتوریترینبزرگعثمانی
هایگروهفوذننیزدراثرامپراتوریاین.میکردتهدیدرااروپاییجوامعمرزهایوبودگستردهوبالکانبلغارستانتاکنونی

شورکهادهوشدجداآنازایعمدههایبخش،پاشیدهمازاقتصادیروابطونظامیتهدید،فراماسونریومسیحیمبلغ
یکیسلطةتحتهرکداموسربرآوردندآندرونازکویتوعراقیمن،عمان،عربستان،اردن،لبنان،سوریه،مصر،جملهاز
.گرفتندقراراروپاییهایکشوراز

. به این ترتیب، پیکرۀ جهان قدیم فرو ریخت و جهانی جدید سر برآورد
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  شود ، ی هویتی که کشور های تازه تأسیس پیدا می کنند و تاریخی که برای هویت آنها تدوین مدربارة
.تأمل و گفت وگوکنید

.تندنیسبرخوردارمنسجمیفرهنگیازهویتقدیمجهانپیکرهازشدهجداویافتهاستقاللتازهکشورهای
برخیددرتولیمطلقمزیتدرقالبتنهاوگرفتهشکلاستعمارگرانامرتحتآنهاسیاسیجغرافیایمرزهای

.کنندمیمعرفیدیگرانبهطریقازاینراوخوداندآمدهدرمحصولیتککشورهایصورتبهکاالها


